Dinerkaart
Soep en brood
Broodplank (voor 2 pers.)
verschillende broodsoorten met diverse smeersels

6,25

Toscaanse tomatensoep met Fries gehakt
bieslookpesto - zure room (ook vegetarisch verkrijgbaar)

5,25

Soep van pastinaak en pompoen met Bleu de Wolvega
croutons - peterselie

5,75

Chef’s soep
kijk op ons krijtbord of vraag de bediening

-

Voorgerechten
Vegetarische quiche van zoete aardappel en geitenkaas
paddestoelen - rode ui - spinazie - stroop van rode port

8,95

Gerookte eendenborst met geglaceerde uitjes
rode bietencrème - chips van pastinaak - balsamico

9,25

Carpaccio
vers gesneden - Parmezaanse kaas - pestomayonaise pijnboompitten - zongedroogde tomaatjes

9,25

Dun gesneden hertenbiefstuk
truffelmayonaise - huisgemaakte bitterballetjes van
courgette en kappertjes

9,95

Gamba’s met een paella van parelcouscous
gerookte paling - chorizo - kroepoek van saffraan tomatenmayonaise

9,95

Voorgerecht van de dag
kijk op ons krijtbord of vraag de bediening

Heeft u een allergie? Meld het ons!

-

Hoofdgerechten vlees
Spies van gemarineerde varkenshaas met satésaus
seroendeng - krokante uitjes - zoetzure groenten - kroepoek

18,25

Wrap met kip
guacamole - geroosterde groenten - rode ui - Bleu de Wolvega

18,95

Gemarineerde spareribs
met 2 koude sausjes - koolsla - zacht gegaard

18,95

Pepersteak
paddestoelen - uienchutney - jus de veau

21,95

Tournedos (biefstuk van de haas)
aardappeltaartje - jus van cranberry - chips van pastinaak

23,95

Chef’s special
kijk op ons krijtbord of vraag de bediening

-

Hoofdgerechten vis
Schelvisfilet met een saus van kappertjes
spitskool - knolselderijmousseline - pommes dauphine
Visspecial
kijk op ons krijtbord of vraag de bediening

19,95

-

Vegetarisch
Ceasarsalade
vegetarische kip - ei - croutons - suikersla - Parmezaanse kaas

15,95

Lasagne met Riperkrite kaas
pompoen - groenten - pestosalade

16,95

Curry van kikkererwten met nacho’s
tempeh - mango - crème fraîche

16,95

Heeft u een allergie? Meld het ons!

Kijk op ons krijtbord voor de specials van de dag
Kindermenu
Poffertjes
met boter en poedersuiker

4,95

Spies frikandel of kipnuggets
dikke friet - mayonaise - appelmoes

6,25

Pizza margherita
tomaat - kaas - basilicum

6,25

Fish & Chips
kibbeling - dikke friet - mayonaise

7,95

Nagerechten
Roomijs van de Molkerij
met stroopwafel - pure chocolade - karamel

6,95

Chocoladetaartje
gemarineerde mandarijn - kersencrème - sorbetijs

7,25

Crème brûlée van kaneel
met een crème van Licor 43 - vanille-ijs

7,25

Koffie de Waegh
koffie, likeur en diverse zoete lekkernijen

6,95

Kinderijsje
vanille-ijs - slagroom

4,50

Dessert van de dag
kijk op ons krijtbord of vraag de bediening

Heeft u een allergie? Meld het ons!

-

De naam “Grand Café de Waegh” vindt zijn oorsprong
in het pand waarin het is gevestigd.
Al in 1593 werd er op deze plaats een waag in
Dokkum gebouwd. Een waag was in het algemeen het
middelpunt van een marktstad waar goederen werden
gewogen. Het recht hierop was één van de stadsrechten.
Voor een juist gewicht van de koopwaar was de
marktkoopman verplicht om de producten in
de stadswaag te laten wegen. In 1754 werd het pand v
ervangen door het gebouw zoals we het nu kennen.
De waag werd niet alleen gebruikt voor het wegen van
boter en kaas, maar bood ook onderdak aan
de stadswacht. Op de gevelsteen staat nog de tekst
“Weegt en Waakt” wat verwijst naar de dubbele functie
van het waaggebouw in die tijd.
Nadat het gebouw zijn functie als waag had verloren
is het onder andere in gebruik geweest als
brandweerpost, politiebureau, oudheidskamer en
VVV-kantoor. Na al deze jaren is het gebouw zijn
publieke functie nog steeds niet verloren. Ook nu is
“Grand Café de Waegh” het middelpunt van Dokkum.
Een ontmoetingsplaats waar mensen kunnen
eten, drinken én genieten.

